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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF’in) 2017 yılı 
istatistiklerine göre; düşük ve orta gelirli 38 ülkede 17 milyon yetişkin kadının 
çocukluk çağında cinsel istismara maruz kaldığı bildirilmiştir. Dünya çapında 
15 ile 19 yaş arası 15 milyon adölesan kız çocuğunun hayatları boyunca 
cinsel istismara maruz kaldığı, bunların dokuz milyonunun geçtiğimiz yıl 
içerisinde gerçekleştiği bildirilmektedir (1). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre; Türkiye’de 2017 yılında güvenlik birimlerine suç mağduru 
olarak gelen 139.178 çocuğun %12,1’i cinsel istismar mağdurudur (2). 
Adalet Bakanlığının verilerinde de; çocuğa yönelik cinsel istismar suç sayısı 
2005 yılında 5730 iken 2017 yılında 16.348’e yükselmiştir (3).

GİRİŞ

Amaç: Bu çalışmada; çocukların maruz kaldığı cinsel istismarın özellikleri, 
buna bağlı olarak gelişen ruhsal örselenmenin boyutu ve etki eden 
faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmada Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli 
Tıp Anabilim Dalına 14 yıllık (2006–2019) süre içerisinde muayene 
edilerek rapor düzenlenmesi için gönderilen cinsel istismara uğramış 
18 yaş altındaki 1785 olgu değerlendirilmiştir. Cinsel istismar mağduru 
çocukların hasta dosyaları incelenmiştir.

Bulgular: Cinsel istismar mağdurlarının %81,8’sı kız, saldırganların 
ise tümü erkektir. İstismara uğradığı tarihteki yaş ortalamaları; kız 
çocuklarında 12,7±3,1 (2–17) yıl, erkek çocuklarda 10,7±3,2 (2–17) 
yıldır. Saldırganların %87,2’si çocuğun daha önceden tanıdığı bir kişidir. 

Çocukların %43’ü penetrasyon içeren cinsel istismara maruz kalmıştır. 
Yapılan ruhsal değerlendirmede çocukların %64,6’sında maruz kaldıkları 
cinsel istismar nedeniyle ruhsal patoloji geliştiği, kadın cinsiyetin, 
penetrasyon ve ensest varlığının istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 
ruhsal patoloji gelişimini arttırdığı saptanmıştır.

Sonuç: Çocuğa yönelik cinsel istismar çok boyutlu bir halk sağlığı 
sorunudur. Sorunun çözümünde çocuğun ve yakın çevresindeki kişilerin 
farkındalık düzeyini arttırıcı eğitim çalışmaları yapılması, olay sonrası için 
de gerek mağdurun, gerekse ailesinin destek alacağı sosyal ve adli yardım 
yapılarının oluşturulması konunun çözümünde faydalı olacaktır.

Anahtar Sözcükler: Adli bilimler, çocuk cinsel istismarı, psikiyatrik 
patoloji

ÖZ

Introduction: This study aims to investigate the characteristic features of 
sexual abuse of children with a focus on psychiatric consequences and 
other associated elements.

Methods: We evaluated 1785 child sexual abuse cases who were referred 
to the Ondokuz Mayis University Faculty of Medicine Forensic Medicine 
Department for examination and forensic reports during the 14-year 
period between 2006 - 2019. The study involved the examination of the 
patient files/records of victims of child sexual abuse.

Results: The girls represented 81.8% of victims of sexual abuse, while 
all perpetrators were male. The mean ages at the time of abuse were  
12.7±3.1 (2-17) years in girls and 10.7±3.2 (2-17) years in boys. In vast 
majority of the cases, perpetrators were found to be acquaintances of 

the victims (87.2%). 43% of child sexual abuse cases involved penetration.  
Psychological examination revealed that psychiatric pathology 
developed in 64.6% of the children who were exposed to sexual abuse. 
Being female, the presence of penetration and the presence of incest 
significantly increased the development of any psychiatric pathologies.

Conclusion: Sexual abuse of children is a multidimensional public 
health problem. Additional education services to raise awareness of the 
children and their relatives, and the establishment of social and legal 
support schemes for victims and the families for sexual abuse and its 
consequences are deemed necessary.

Keywords: Child sexual abuse, forensic science, psychiatric pathology

ABSTRACT

Öne Çıkan Noktalar
• Cinsel istismar nedeniyle psikopatoloji görülmesi 

yaygındır. 

• Psikopatoloji görülmesinde penetrasyon ve ensest varlığı 
risk faktörleridir.

• Cinsel istismarda saldırgan çoğunlukla çocuğun tanıdığı 
bir kişidir.
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Yapılan çalışmalarda çocuğun cinsel istismara uğradığı tarihte bu 
olayı gizlediği ya da üzerinden uzun bir süre geçtikten sonra açıkladığı 
bildirilmiştir. Çocuğun olayı gizleme nedenleri birçok çalışmada irdelenmiş 
olup, olayın çevre tarafından duyulması korkusu, aile desteğini kaybetme 
kaygısı, aileye üzüntü verme endişesi, utanç duyma, inanılmama kaygısı, 
olaya ait anıların tekrar ortaya çıkması, olayın sorumlusu olarak kendini 
suçlama, ailenin parçalanacağı korkusu, kendisine ya da sevdiklerine 
yönelik tehditlerin, tıbbi değerlendirme ve adli süreçte yaşanan 
olumsuzlukların etken olduğu bildirilmektedir (4–7).

Çocuğun cinsel istismarı uzun dönemde nörobiyolojik-gelişimsel ve 
psikiyatrik sorunlara neden olan önemli bir sorundur. Cinsel istismar 
mağdurlarında olay sonrası kısa dönemde ve/veya erişkinlik dönemini de 
içerecek şekilde uzun dönemde kişiler arası ilişkilerde bozulma, davranış 
problemleri, seksüel disfonksiyon, yüksek riskli seksüel davranışlarda 
bulunma, madde bağımlılığı, intihar düşüncesi veya davranışı, kişilik 
bozuklukları, yeme bozuklukları, anksiyete bozuklukları, depresyon ve 
post travmatik stres bozukluğunu (PTSB) içeren birçok ruhsal patolojiye 
rastlandığı pek çok çalışma ile ortaya konmuştur (8–10).

Retrospektif olarak yapılan bu çalışmada; çocukların maruz kaldığı cinsel 
istismarın özellikleri, buna bağlı olarak gelişen ruhsal örselenmenin 
boyutu ve etki eden faktörlerin araştırılmasını amaçladık.

YÖNTEM
Türkiye’nin birçok ilindeki adli makamlar tarafından cinsel istismar 
mağdurları muayene edilerek haklarında rapor düzenlenmesi için 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına 
gönderilmektedir; 01.01.2006–31.12.2019 tarihleri arasındaki 14 yıllık 
sürede bu nedenle gönderilen 18 yaş altındaki 1785 olgunun tümü 
çalışmaya alınmış ve olgulara ait hasta dosyaları incelenmiştir.

Hasta dosyalarının incelenmesinde olguların genel beden muayenelerinin 
Adli Tıp Anabilim Dalında Adli Tıp uzmanları tarafından yapılmış 
olduğu, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalında Çocuk ve Ergen 
Psikiyatrisi uzmanları tarafından tüm olgular ve varsa ebeveynleri ile 
görüşmeler yapılmış olduğu görülmüştür (Bu görüşmelerde DSM-IV 
tanı kriterlerine göre çocukların ruhsal durumları değerlendirilmiş, 
psikometrik değerlendirmeleri yapılmış ve çocuklarda ruhsal patoloji 
varlığı araştırılmıştır). Gerekli olgularda Kadın Hastalıkları ve Doğum, 
Çocuk Cerrahisi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve diğer bölümlerden de 
konsültasyon istendiği görülmüştür.

Retrospektif bu çalışmada, hasta dosyalarından olguların yaş ve cinsiyeti, 
sanık ile yakınlığı, istismarın şekli ve psikiyatrik tanısı gibi özellikleri 
incelenmiştir. Elde edilen bu veriler Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı 
(IBM SPSS) Sürüm 21.0 (IBM Corp. in Armonk, NY) ile değerlendirilmiştir. 
Gruplar arasındaki karşılaştırmalarda ki-kare testi, cinsel istismar sonrası 
ruhsal patoloji gelişmesini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla 
lojistik regresyon analizi yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak p<0,05 
olarak kabul edilmiştir. Çalışma Helsinki Bildirgesinde yer alan etik ilkelere 
göre yapılmıştır.

BULGULAR
Çalışma grubunu oluşturan 1785 olgunun 1460 (%81,8)’ı kız, 325 (%18,2)’i 
erkektir. Kız çocuklarının yaş ortalaması 12,7±3,1 (2–17) yıl, erkek 
çocukların ise 10,7±3,2 (2–17) yıldır. Olguların sayısının yaş ile birlikte 
arttığı görülmüştür. Yaş gruplarına göre cinsiyet dağılımı Tablo 1’de 
gösterilmiştir. İstismar edilen kız çocuklarında 12 yaş ve üzeri olguların 
oranı, erkek çocuklarındaki aynı yaş grubuna göre istatistiksel olarak ileri 
derecede anlamlı yüksek bulunmuştur (X2=91,7; p<0,001).

Olguların %43’ünde vajinal, anal ve/veya oral penetrasyon bulunduğu, 
135 (%7,6) çocukta istismar sonucu gebelik oluşmuş olduğu, saldırganların 

Tablo 1. Cinsiyetlerin yaş gruplarına göre dağılımı 

Yaş grubu
Kadın Erkek Toplam

Sayı  % Sayı  % Sayı  %
0–6 71 4,8 46 14,1 117 6,6

7–11 328 22,5 128 39,4 456 25,5

12–17 1061 72,7 151 46,5 1212 67,9

Toplam 1460 100 325 100 1785 100

X2=91,7; p<0,001. 

Tablo 2. Çocukların maruz kaldığı cinsel istismar ile ilgili veriler (yaş gruplarına göre)

Mağdur sanık yakınlığı 
Yaş grupları Toplam

0–6 7–11 12–17 Sayı  %

Tanıdık 109 399 1048 1556 87,2

Erkek arkadaş 0 6 334 340 19,1

Aile üyeleri 20 72 107 199 11,1

Komşu 32 68 93 193 10,8

Arkadaş 6 45 140 190 10,8

Diğer akrabalar 17 48 91 156 8,7

Öğretmen 14 61 20 95 5,3

Mahallede esnaf 6 27 32 65 3,7

Aile üyelerinin arkadaşı 3 17 33 53 3

Diğer tanıdık kişiler* 11 55 198 264 14,8

Yabancı 8 57 164 229 12,8

İstismar şekli

Dokunma, öpme veya 
okşama 

83 337 597 1017 57

Vajinal penetrasyon 4 40 455 499 28

Anal penetrasyon 23 58 98 179 10

Oral penetrasyon 6 8 15 29 1,6

Vajinal ve anal penetrasyon 1 5 41 47 2,6

Anal ve oral penetrasyon 0 8 6 14 0,8

Psikiyatrik tanı

PTSB ve depresif bozukluk 9 92 346 447 25

PTSB 45 139 194 378 21,2

Depresif bozukluk 6 45 215 266 14,9

Akut stres bozukluğu 6 18 27 51 2,9

Depresif bozukluk ve akut 
stres bozukluğu

0 2 6 8 0,4

Anksiyete bozukluğu 0 1 2 3 0,2

Ruhsal patoloji yok 51 159 422 632 35,4

*Daha önceden bir şekilde tanıdığı kişiler
PTSB: Post Travmatik Stres Bozukluğu

tümünün erkek ve %87,2’sinde çocuğun daha önceden tanıdığı birisi 
olduğu, 199 olguda (%11,1) ensest bulunduğu belirlenmiştir.

Yapılan ruhsal değerlendirmede olguların %64,6’sında maruz kaldıkları 
cinsel istismar nedeniyle ruhsal patoloji gelişmiş olduğu, en sık aldıkları 
tanıların PTSB (%46,2) ve depresif bozukluk (%40,4) olduğu belirlenmiştir. 
Çocukların maruz kaldığı cinsel istismara ilişkin veriler Tablo 2 ve 3’te 
gösterilmiştir.

Cinsel istismar sonrası ruhsal patoloji gelişmesini etkileyen faktörleri 
irdelemek amacıyla yapılan lojistik regresyon analizinde model uyumu 
%66,9’dur. Analiz sonucunda kadın cinsiyetin, penetrasyon varlığının 
ve ensest varlığının istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bir şekilde 
ruhsal patoloji gelişimini arttırdığı saptanmıştır (p<0,01) (Tablo 4).
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Çalışmada olguların sayısı yaş ile birlikte artmakta olup diğer çalışmalarda 
da olduğu gibi her yaş grubu çocukların cinsel istismara maruz kaldığı 
görülmüştür (10, 14, 16).

Çocuk cinsel istismarı konusunda yapılan çalışmalarda, saldırganların 
büyük çoğunluğunun erkek, genellikle (%63,2- %91,6) kurbanın tanıdığı 
kişiler ve %7,5- %27’sinin ise aile üyeleri olduğu bildirilmiştir (13–15, 17–
21). Bu çalışmada da benzer çalışmalar ile uyumlu olarak saldırganların 
tümünün erkek ve %87,2’sinin mağdurun daha önceden tanıdığı bir 
kişi olduğu, olguların %11,1’inde ensest bulunduğunu görülmüştür. 
Saldırganların genellikle kurbanın tanıdığı kişiler olması; bu kişilerin 
çocuğa kolay ulaşabilmesi, güven ilişkisi nedeniyle çocukların ve ailelerin 
bu kişilerden şüphelenmemesi ile açıklanabilir. Ayrıca ensest olgularında 
çocuğun aileye olan bağımlılığının devam ediyor olması, toplumun 
vereceği tepkiden duyulan kaygı, utanç ve ailenin bütünlüğünün 
bozulacağı korkusu, suçluluk gibi nedenlerle bu olayların bilinenden fazla 
olduğu, daha çok gizli kaldığı düşünülmektedir.

UNICEF’in 2017 raporuna göre 18 ile 24 yaş arasındaki  kadınlar içinde 
18 yaşından önce cinsel istismara maruz kalanlar arasında en yaygın 
istismar tipinin “istenmeyen temas, dokunma” olduğu belirtilmiştir (1). 
Bazı çocuk ve yetişkinlerce yanlış bir kanı olarak büyütülecek bir olay 
olmadığı düşünülen “istenmeyen temas ve dokunmanın” bu nedenle 
gerçekte daha fazla olduğu, küçük yaş grubunda ise anlaşılmadığı ve tarif 
edilemediği için birçok istismarın saklı kaldığı düşünülmektedir.

Yapılan çalışmalarda çocukların maruz kaldıkları istismar şekliyle ilgili 
farklı oranlar bildirilmiştir. Cattaneo ve ark. (14), İtalya’da yaptıkları bir 
çalışmada 14 yaş altındaki cinsel istismara uğramış çocukların %40’ının 
penis ya da diğer objeler ile anal ya da vajinal penetrasyon veya 
penetrasyon girişimine maruz kaldığını bildirmişlerdir. David ve ark. 
(15), South Western Nigeria’da 10 ile 19 yaş aralığındaki 398 adölesan 
ile yaptıkları çalışmada mağdurların %32,2’sinin vajinal veya anal 
penetrasyona, Platt ve ark. (17), Brezilya’da 15 yaş altındaki 489 çocuk ve 
adölesan ile yaptıkları çalışmada mağdurların %39’unun vajinal, anal ve/
veya oral penetrasyona maruz kaldığını belirtmişlerdir. Ülkemizde yapılan 
benzer çalışmalarda da kurbanların sırasıyla %48,5, %41,1 ve %35’inin 
penetrasyon içeren cinsel istismara maruz kaldıkları belirtilmiştir (18–20). 
Bu çalışmada da diğer çalışmalar ile uyumlu olarak mağdurların %43’ünde 
vajinal, anal ve/veya oral penetrasyon bulunduğu belirlenmiştir.

Cinsel istismar, çeşitli psikiyatrik semptomların oluşumuna ve/veya 
var olan psikiyatrik semptomların şiddetlenmesine sebep olabilir, bu 
semptomlar şiddetli ve sürekli olabilir ve bir psikiyatrik bozukluğu 
ortaya çıkarabilir (22). Diğer yandan cinsel istismara maruz kalan ancak 
asemptomatik olan çocuklarda saldırıdan yıllar sonra şiddetli psikiyatrik 
bozukluklar ortaya çıkabilir (8). Önceki çalışmalar; glukokortikoidler ve 
strese uzun süreli maruziyetin, beynin limbik bölgelerinde bozulmalara 
yol açarak PTSB patogenezinde rol oynayabileceğini göstermiştir (23, 
24). Birçok çalışma majör depresyon ile cinsel istismar arasında ilişki 
olduğunu göstermiştir (25). Çocuklarda cinsel istismarın etkilerinin 
araştırıldığı bazı çalışmalarda, mağdurların yaklaşık üçte birinde 
psikiyatrik semptom olmadığı, PTSB prevalans oranlarının %33 ve %86 
arasında, majör depresyon prelavans oranlarının ise %13 ve %88 arasında 
değiştiği belirtilmiştir (19, 26, 27). Bizim çalışmamızda da bu çalışmalar 
ile uyumlu olarak cinsel istismar kurbanlarının yaklaşık 2/3’ünde ruhsal 
patoloji bulunduğu, depresif bozukluk ve PTSB’nin cinsel travmayla ilişkili 
en çok görülen bozukluklar olduğu tespit edilmiştir.

İstismarcının aile üyesi olduğu cinsel istismar olgularında, ilk saldırı ile 
ilk psikiyatrik değerlendirme arasındaki sürenin uzun olduğu ve aile 
içindeki cinsel suçların saklı kaldığı ve kurbanlar için daha travmatik 
olduğu belirtilmiştir (28). İstismarın uzun süreli ve sık olması, penetrasyon 
içermesi, şiddet kullanılması ve saldırganın çocuğun yakın ilişki 
içinde olduğu birisi olması çocuğun ruhsal olarak çok daha olumsuz 
etkilenmesine neden olmaktadır (19, 26, 28, 29). Rind ve ark. (30), çocuk 

Tablo 3. Çocukların maruz kaldığı cinsel istismar ile ilgili veriler (cinsiyetlere göre)

Mağdur sanık yakınlığı 

Cinsiyet Toplam
Erkek Kadın Sayı  %

Tanıdık 284 1272 1556 87,2

Erkek arkadaş 5 335 340 19,1

Aile üyeleri 19 180 199 11,1

Komşu 59 134 193 10,8

Arkadaş 108 83 190 10,8

Diğer akrabalar 22 134 156 8,7

Öğretmen 1 94 95 5,3

Mahallede esnaf 8 57 65 3,7

Aile üyelerinin arkadaşı 12 41 53 3

Diğer tanıdık kişiler* 50 214 264 14,8

Yabancı 41 188 229 12,8

İstismar şekli

Dokunma, öpme veya okşama 187 830 1017 57

Vajinal penetrasyon 0 499 499 28

Anal penetrasyon 106 73 179 10

Oral penetrasyon 16 13 29 1,6

Vajinal ve anal penetrasyon 0 47 47 2,6

Anal ve oral penetrasyon 10 4 14 0,8

Psikiyatrik tanı

PTSB ve depresif bozukluk 41 406 447 25

PTSB 94 284 378 21,2

Depresif bozukluk 21 245 266 14,9

Akut stres bozukluğu 21 30 51 2,9

Depresif bozukluk ve akut stres 
bozukluğu

1 7 8 0,4

Anksiyete bozukluğu 0 3 3 0,2

Ruhsal patoloji yok 147 485 632 35,4

*Daha önceden bir şekilde tanıdığı kişiler
PTSB: Post Travmatik Stres Bozukluğu

Tablo 4. Ruhsal patoloji gelişmesini etkileyen faktörlerin lojistik regresyon analizi ile 
değerlendirilmesi

Değişkenler B SH Wald SD Sig. Exp (B)

Kadın 0,503 0,133 14,371 1 <0,001 1,654

Penetrasyon varlığı 0,919 0,109 70,577 1 <0,001 2,508

Ensest varlığı 0,905 0,194 21,702 1 <0,001 2,471

Yaş grubu

 (0–6 yaş) 5,388 2 0,068

 (7–11 yaş) -0,134 0,206 0,420 1 0,517 0,875

 (12–17 yaş) 0,254 0,124 4,181 1 0,041 1,289

B: Beta; SD: Serbestlik derecesi; SH: Standart hata; Sig.: Anlamlılık
Exp (B): Exponential (Beta)

TARTIŞMA
Tüm dünyada görülen, her yaş ve cinsiyette çocukları etkileyen ve 
çoğunlukla bildirilmeyen çocuk cinsel istismarı önemli bir halk sağlığı 
sorunudur (9, 11).

Finkelhor (12), çocuk cinsel istismarının uluslararası epidemiyolojisi 
konusunda yaptığı bir çalışmada; birçok çalışmada istismara uğrayan 
kadınların oranının erkeklere göre 1,5–3 kat daha fazla olduğunu bildirmiştir. 
Bu çalışmada da benzer çalışmalar ile uyumlu olarak mağdurların büyük bir 
kısmının (%81,8) kız olduğu saptanmıştır (10, 11, 13–15).
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cinsel istismarı ile ilgili yaptıkları çalışmalarda, erkeklerde istismardan 
olumsuz etkilenmenin kadınlara göre oldukça düşük oranda olduğunu 
bildirmişlerdir. Çalışmamızda da diğer çalışmalar ile uyumlu olarak kadın 
cinsiyetin, penetrasyon varlığının ve ensest varlığının ruhsal patoloji 
gelişimini arttırdığı saptanmıştır. Psikiyatrik hastalık sıklığı kadın adölesan 
ve yetişkinlerde daha fazladır. Bu, bizim çalışmamızda da kadın cinsiyetin 
daha fazla olmasını açıklayabilir. Penetrasyon ve ensest varlığı saldırının 
ciddiyetini gösterebilir.

2005 yılında yürürlüğe giren ve sonrasında da birtakım önemli 
değişiklikler yapılan Yeni Türk Ceza Kanunu (TCK)’nda cinsel suçlarda 
cezaların arttırılmasının bu suçları azaltacağı yaklaşımı vardır. Oysa 
uygulamada; cezaların arttırılmasının cinsel suçları önleyemediğini, yine 
yasal düzenlemelerdeki yetersizliklerin uygulamada sıkıntı yaşanmasına 
ve olumsuzluklara neden olduğunu görmekteyiz.

TCK’da 18.06.2014 tarihinde yapılan değişiklikle cinsel suçlarda beden ve 
ruh sağlığında bozulma kavramı ağırlaştırıcı unsur olmaktan çıkartılmıştır. 
Bu yasal değişiklikten sonra adli makamlar tarafından muayeneye 
gönderilen cinsel suç mağdurlarının sadece fiziksel muayenesine 
ait istemlerde bulunulmaktadır. Bu da ruhsal değerlendirmelerin 
yapılmamasına neden olmaktadır.

Güçlü Yönler
Ülkemizde çocukların cinsel istismarı konusunda yapılan çalışmalarda 
olgu sayıları kısıtlıdır. Olgu sayımız görece fazla olduğu için bu çalışmanın 
literatüre katkıda bulunacağını düşünmekteyiz.

SONUÇ
Çocuk cinsel istismarının kısa ve uzun dönemdeki olumsuz psikolojik 
etkileri düşünüldüğünde; mağdurların ruhsal değerlendirmesinin 
yapılmaması bu çocukların tedavi ve rehabilitasyonu için destek 
almasını azaltmaktadır. Bu nedenle çocuk ya da erişkin tüm cinsel 
suç mağdurlarında ruhsal değerlendirmenin yapılmasını zorunlu hale 
getirecek düzenlemeler yapılmalıdır.

Mağdurların olay sonrasında güvende olduğuna inanarak yaşadıklarını 
anlatabilmesinin ve destek almasının travmanın olumsuz etkilerini 
azaltacağı bilindiğinden mağdurların ve ailesinin yardım alabileceği tıbbi 
ve sosyal destek üniteleri oluşturulmalıdır. Tabii ki tüm bunların yanında 
asıl önemli olan da istismarı önleyici çalışmaların artırılarak bu travmatik 
olayların azaltılması ve mümkün olduğu takdirde yok edilmesidir.

Bu çalışma verilerinin bir bölümü 26-28 Nisan 2018 tarihinde Samsun’da gerçekleştirilen 
“Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi”nde sözel bildiri olarak sunulmuştur.
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